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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 8/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/04/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 11/04/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-110/17-4-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΣΤΟ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ELQA. Προϋπολογισμός 950,00€ (πλέον ΦΠΑ)

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών του
εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από εξωτερικό φορέα σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Συμμετοχή του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου
ποιότητας ELQA «Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εργαστηρίων».

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017) για την
"ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΕ της
ΕΕ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2015/1787 ΕΕ”, «τα εργαστήρια του δημοσίου και ευρύτερου
δημοσίου τομέα (εργαστήρια ΔΕΥΑ, OTA κ.α.) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαπίστευσης κατά το
πρότυπο EN ISO/IEC17025, το αργότερο έως 19/9/2022. Κατά τη μεταβατική περίοδο συμμόρφωσης, τα ως
άνω εργαστήρια θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο περιοδικά
θα υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα μη υπαγόμενο στο εργαστήριο».

Κατά τη συμμετοχή σε διεργαστηριακό σχήμα ελέγχου ικανότητας, η αξιολόγηση της ποιότητας των
αποτελεσμάτων δοκιμών του εργαστηρίου διεξάγεται από έναν εξωτερικό φορέα. Ο φορέας αποστέλλει ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, πρότυπα δείγματα προς ανάλυση στα συμμετέχοντα εργαστήρια. Η επίδοση του
κάθε εργαστηρίου αξιολογείται βάσει των αποκλίσεων των μετρήσεων από τις τιμές-στόχους (Ζ-score), τις
αποδεκτές δηλαδή μέσες τιμές των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων εργαστηρίων σε κάθε παράμετρο.
Στο τέλος κάθε διεργαστηριακού σχήματος, χορηγείται πιστοποιητικό επιδόσεων σε κάθε εργαστήριο. Η
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εξωτερική αξιολόγηση μαζί με τον εσωτερικό έλεγχο, αποτελούν τους δυο βασικούς μηχανισμούς
διασφάλισης ποιότητας.

Στην Ελλάδα, οι δύο πάροχοι διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας
με τα προγράμματα ELQA (Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εργαστηρίων) και το Γενικό Χημείο του
Κράτους. Ο δεύτερος φορέας, πραγματοποιεί μόνο μία ετήσια διανομή διεργαστηριακού σχήματος για
μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις σε πόσιμο νερό, η οποία έχει παρέλθει για το έτος 2018.
Αντίθετα, το διεργαστηριακό πρόγραμμα ELQA περιλαμβάνει τρεις διανομές ανά έτος, στις οποίες μπορεί
να συμμετάσχει το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σημειώνεται δε, ότι το εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συμμετείχε
με επιτυχία στα διεργαστηριακά προγράμματα ELQA των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. Στο εν
λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, περί τα 28 εργαστήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης της Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η συμμετοχή του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
στο διεργαστηριακό πρόγραμμα ELQA, στοχεύοντας
α) στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων αναλύσεων του εργαστηρίου σε μικροβιολογικές και
φυσικοχημικές παραμέτρους και
β) στην κάλυψη των απαιτήσεων κείμενης νομοθεσίας.

Το κόστος συμμετοχής στο διεργαστηριακό πρόγραμμα ELQA ανέρχεται στα 950 ευρώ, προ ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε Τεχνική Έκθεση και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών του

εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από εξωτερικό φορέα.

Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, δηλαδή η αξιολόγηση της ποιότητας των εργαστηριακών

αποτελεσμάτων, διεξάγεται από έναν εξωτερικό φορέα και βασίζεται στα αποτελέσματα ενός ικανού

αριθμού εργαστηρίων που αναλύουν το ίδιο δείγμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο

αξιολογείται η επίδοση του συγκεκριμένου εργαστηρίου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συμμετέχοντα. Η

εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας μαζί με τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, αποτελούν τους δυο βασικούς

μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017),

τα εργαστήρια των Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο

περιοδικά θα υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα μη υπαγόμενο στο εργαστήριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η συμμετοχή του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

στο διεργαστηριακό πρόγραμμα ELQA, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Λάρισας, στοχεύοντας

α) στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων αναλύσεων του εργαστηρίου σε

μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παραμέτρους και

β) στην κάλυψη των απαιτήσεων κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι ο ακόλουθος:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. Τ. ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΣΤΟ

ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ELQA

1.1 950,00

ΑΔΑ: 6ΟΨ2ΟΛΚ8-ΞΙΙ



3

ΣΥΝΟΛΟ 950,00
Φ.Π.Α. (24%) 228,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1178,00

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, παρακαλούμε τη δέσμευση πίστωσης του ποσού.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Tην συμμετοχή εργαστηρίου ΔΕΥΑΚ στο διεργαστηριακό πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου
ELQA με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας).

 Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας
Θεσσαλίας, με ΑΦΜ: 999679440, Έδρα: Π.Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41110.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) και του 54.00.29 (ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση  950,00€ σε βάρος του Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) και
του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει την
πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29
(ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)  του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8-110/17-4-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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